
Les persones amb discapacitat i la
cooperació al desenvolupament

Per a fer front a la desigualtat creixent entre els països del Sud i del Nord,
l'Assemblea General de l'ONU va fixar,  l’any 1970, l'objectiu que els països
econòmicament  avançats  destinessin  una  taxa  del  0,7%  de  la  seva  renda
nacional bruta a l'ajuda oficial al desenvolupament.

Mitjançant la ratificació de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les
Persones  amb  Discapacitat  (CDPD)  per  part  de  l'Estat  espanyol  el  2008,
aquest  es  compromet  a  promoure,  protegir  i  assegurar  el  ple  gaudi  i  en
condicions d'igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per a totes
les persones amb discapacitat (sigui física, sensorial, intel·lectual o per trastorn
mental), i a promoure el respecte de la seva dignitat inherent.

Els estats reconeixen la importància de la cooperació internacional per donar
suport a les accions que es duguin a terme per a fer efectius els objectius de la
Convenció (article 32 de la CDPD) i, per tant, per vetllar perquè la cooperació
internacional, inclosos els programes de desenvolupament internacionals, sigui
inclusiva i accessible per a les persones amb tota mena de discapacitats.

L’any  2015  els  líders  mundials  acorden  uns  objectius  globals  de
desenvolupament sostenible mitjançant  la resolució  "Transformar el  nostre
món:  l'Agenda 2030 per  al  desenvolupament  sostenible",  amb l'objectiu
d'estimular l'acció en cinc esferes d'importància crítica (conegudes com 'les 5
P'): les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat, i aposta per
la inclusió i la cooperació.

L'objectiu  número 17 de Nacions  Unides per  a 2030 pretén "enfortir  els
mitjans  per  a  implementar  i  revitalitzar  l'aliança  mundial  per  al
desenvolupament  sostenible".  Planteja,  per  tant,  aliances  inclusives
construïdes sobre principis i valors, a escala global, regional, nacional i local.

L'informe  de  la  relatora  especial  de  Nacions  Unides  del  9  d'agost  2016
recomana "Encoratjar als agents de la cooperació internacional perquè donin
suport a polítiques i  programes inclusius de les persones amb discapacitat i
s'abstinguin de donar suport a polítiques, programes o pràctiques que siguin
incompatibles amb els drets de les persones amb discapacitat."

La International Disability Alliance (ANADA) i European Disability Fòrum,
reunits el 28 de febrer 2020 amb els responsables de Cooperació Internacional
i desenvolupament de la Comissió Europea, van demanar la creació d'un servei
d'assistència sobre inclusió de persones amb discapacitat, la consulta regular i
col·laboració amb la comunitat de persones amb discapacitat, i la formació de
totes les delegacions de la UE en el món de la cooperació inclusiva.
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Per  tot  això,  i  per  a  assegurar  que  la  cooperació  des  de  Catalunya  sigui
conseqüent  amb  els  Drets  Humans  de  les  persones  amb  tota  mena  de
discapacitats, les entitats sotasignades ens adherim al següent

MANIFEST

INCLUSIÓ DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT EN
L'ESTRATÈGIA CATALANA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL, EN EL

MARC DE L'AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

 Vetllar perquè la cooperació internacional sigui inclusiva i accessible 
per  a  totes  les  persones  amb  diferents  discapacitats,  preveient  les  
garanties i el suport adequat i necessari, facilitant i donant suport a la  
creació de programes d'intercanvi d'informació, experiències, programes 
de capacitació i millores pràctiques.

 Involucrar  en  cadascuna  de  les  accions  de  cooperació  a  les  
organitzacions  de  la  societat  civil,  particularment  organitzacions  
representatives de persones amb discapacitat, quan les accions tinguin 
impacte en aquest col·lectiu.

 Que en cadascuna de les accions de cooperació es tinguin en compte 
els  principis  i  drets  reconeguts  en  la  Convenció  dels  Drets  de  les  
Persones amb Discapacitat (CDPD), interpretats per diversos informes i 
comentaris  generals  del  Comitè  dels  drets  de  les  Persones  amb  
Discapacitat, així com en les indicacions del Departament d'Assumptes 
Econòmics i Socials de Nacions Unides.

 Proporcionar  assistència  tècnica  i  econòmica,  facilitant  l'accés  i  
l'intercanvi i  transferència de tecnologies accessibles i d'assistència, i  
facilitar la cooperació en la recerca i l'accés al coneixement científic i  
tècnic.

 Tenir en compte, en les accions de la cooperació catalana, tots els  
objectius de desenvolupament sostenible 2030 de Nacions Unides que 
siguin  especialment  significatius  en  relació  amb  qualsevol  mena  de  
discapacitat, a fi d'evitar situacions de doble discriminació.

 Promoure la formació de tots els professionals, entitats i organismes 
públics i privats sobre el paradigma de Nacions Unides vinculat als Drets
de les Persones amb Discapacitat i la col·laboració inclusiva.

 Basar la nostra actuació en el concepte social de la discapacitat definit
en la CDPD, en la qual aquesta és fruit de la interacció de l'individu amb 
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diverses barreres de l'entorn que poden impedir  la  seva participació  
plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres. 
La cooperació té l'obligació de lluitar contra aquestes barreres i mai ha 
de contribuir a reforçar o crear-ne altres noves.

Girona i Mataró, 11 i 12 de març de 2020
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